
Συνοπτικός Απολογισμός δράσης της θητείας του προέδρου στο τμήμα 

οικονομικών επιστημών του ΔΠΘ,  Καθηγητή Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη 

 (1 Δεκεμβρίου 2017 - 31 Αυγούστου 2022) 

 

Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον, ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον, ότι 

κατά νόμους άρχει. Τρίτον, ότι ουκ αεί άρχει.( Φιλόσοφος Αγάθων) 

 

     Θεμελιώδεις πυλώνες της ακαδημαϊκής διαδικασίας και της δημοκρατίας είναι η 

διαφάνεια και η πληροφόρηση. Με βάση αυτές, όλοι όσοι ασκούν διοίκηση, οφείλουν 

να προχωρούν σε δημόσια λογοδοσία, όχι μόνο σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά 

και στο τέλος της θητείας τους. H λογοδοσία συνδέεται με την χρηστή διοίκηση, την 

υπευθυνότητα αλλά και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στην αφετηρία της 

θητείας. 

     Ο στρατηγικός σχεδιασμός του τμήματος οικονομικών επιστημών και η 

υλοποίηση του στο χρονικό διάστημα 2018-2022, πραγματοποιήθηκαν σε αντίξοες 

συνθήκες καθώς η χρηματοδότηση του πανεπιστημίου μειώθηκε στο 35% σε σχέση 

με το παρελθόν και η πανδημία (2020-2022), κατέστησε εξαιρετικά δύσκολους τους 

όρους υλοποίησης πολλών δράσεων. 

     Τα πλήρη στοιχεία δράσεων υπάρχουν στις ετήσιες, πολυσέλιδες, εκθέσεις που 

κατατέθηκαν από την προεδρία του τμήματος στην κοσμητεία της σχολής  και έχουν 

την έγκριση της συνέλευσης, αλλά και στα πρακτικά των συνελεύσεων του τμήματος. 

Συνοπτικά, οι δράσεις εντάσσονται με βάση τον αρχικό σχεδιασμό της προεδρίας σε 

9  βασικούς άξονες και είναι οι κάτωθι:  

 

Α. Θέματα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

 

1.Στρατηγικός Σχεδιασμός και Στοχοθεσία του Προπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών 

     Ο πρώτος στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος  εγκρίθηκε από την συνέλευση  

στην συνεδρίαση της 17
ης

 Οκτωβρίου 2019, μετά από αναλυτική εισήγηση του 

προέδρου του τμήματος. Η συζήτηση για την διαμόρφωση των στόχων έγινε 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των μαθημάτων από 

τους φοιτητές, την αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισμού του προέδρου του 



τμήματος που κατατέθηκε στην κοσμητεία της σχολής και κοινοποιήθηκε στα μέλη 

ΔΕΠ, και τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης.  

 

2.Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

     

      Η δήλωση Πολιτικής Ποιότητας του Τ.Ο.Ε., διατυπώθηκε κατάλληλα, ώστε να 

είναι συμβατή με τον στρατηγικό σχεδιασμό του τμήματος, έχει εγκριθεί από την 

συνέλευση του τμήματος μετά από εισήγηση του προέδρου του τμήματος, και έχει 

αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του τμήματος. Το Τ.Ο.Ε υπογραμμίζει την δέσμευση του 

για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή του 

φυσιογνωμία, στηρίζει τον προσανατολισμό του ΠΠΣ, προωθεί τους στρατηγικούς 

σκοπούς του τμήματος, υλοποιεί τους επιμέρους ερευνητικούς και διδακτικούς 

στόχους του ΤΟΕ και καθορίζει τα ενδεδειγμένα μέσα υλοποίησης. 

     Οι στόχοι και τα μέσα της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος, διαμορφώθηκαν 

λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της ΕΘΑΑΕ, την διδακτική και ερευνητική 

στοχοθέτηση του ΔΠΘ, την διαβούλευση διδασκόντων και διδασκομένων στο 

πλαίσιο των συνελεύσεων και των  επιτροπών του τμήματος καθώς και τις 

Ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση. Ο 

στρατηγικός σχεδιασμός του τμήματος, ο απολογισμός δράσεων με βάση την ετήσια 

έκθεση του προέδρου του τμήματος προς την κοσμητεία, και  τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές έχουν συζητηθεί στις συνελεύσεις 

του ΤΟΕ. 

     Με βάση την εφαρμοζόμενη πολιτική ποιότητας, επιτεύχθηκε η πρώτη, (από 

ιδρύσεως του τμήματος) Πιστοποίηση του Προγράμματος Σπουδών του, τον 

Δεκέμβριο του 2021, και πραγματοποιήθηκε η απονομή του πιστοποιητικού, σε 

ειδική εκδήλωση στην πρυτανεία από τον πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ. 

 

     Το 2021 ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας 

υπόψη τις διαδικασίες πιστοποίησης του ΠΠΣ και την πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ. 

 

 

 



 

Β. Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής 

 

     Οι βελτιώσεις στις υποδομές του τμήματος επιδρούν θετικά στην 

εκπαιδευτική/ακαδημαϊκή λειτουργία του τμήματος και του προγράμματος σπουδών. 

Πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι βασικές δράσεις που αφορούν στην  βελτίωση των 

κτιριακών και υλικών υποδομών: 

1. Εκ βάθρων αναμόρφωση του υπολογιστικού κέντρου του τμήματος, με ενοποίηση 

χώρων, εγκατάσταση νέων εδράνων υπολογιστών και απόκτηση νέου εξοπλισμού 

(40 υπολογιστές με δίκτυο, με χρηματοδότηση της περιφέρειας ανατολικής 

Μακεδονίας-Θράκης). 

2.Αντικατάσταση προτζέκτορα και καλωδίωσης στα 4 κεντρικά αμφιθέατρα και 

αντικατάσταση όλων των σπασμένων εδράνων. 

3. Παρά τον μικρό διαθέσιμο προϋπολογισμό πραγματοποιήθηκε βαφή των τεσσάρων 

αμφιθεάτρων και αποκατάσταση των μικροφθορών. 

4.Αναμόρφωση του αίθριου έξω από των χώρο της γραμματείας του τμήματος έτσι 

ώστε να δημιουργηθεί κατάλληλος χώρος αναμονής για τους φοιτητές. 

5.Πλήρης αναμόρφωση των χώρων της γραμματείας του τμήματος με δημιουργία 

ξεχωριστών χώρων υποδοχής καθηγητών-φοιτητών αλλά και θυρίδας εξυπηρέτησης 

φοιτητών ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εξυπηρέτησης μελών ΔΕΠ-φοιτητών-

επισκεπτών. 

6.Διαχωρισμός και βαφή της αίθουσας που παραχωρήθηκε από την νομική σχολή 

στον πρώτο όροφο του τμήματος και εγκατάσταση τριών μέλη ΔΕΠ. 

7. Eργασίες εξωραϊσμού του χώρου εισόδου του τμήματος και βαφή του. Επίσης, 

τοποθετήθηκε εξωτερικός φωτισμός και αντικαταστάθηκαν οι λαμπτήρες στο αίθριο 

του τμήματος. 

8. Λειτουργία δύο αιθουσών για τα μεταπτυχιακά προγράμματα στον δεύτερο όροφο 

του κτιρίου της νέας νομικής. 

9. Τοποθετήθηκαν πινακίδες σήμανσης στον χώρο του πανεπιστημίου που αφορούν 

το τμήμα και διευκολύνουν την πρόσβαση φοιτητών και επισκεπτών σε αυτό καθώς 

και κεντρική πινακίδα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στην είσοδο του 

τμήματος. 

10.Με την οικονομική συνδρομή του ΠΜΣ ΜΒΑ, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση 

εξοπλισμού - συνεδριακού συστήματος στην αίθουσα συνελεύσεων που λύνει ένα 



πάγιο πρόβλημα από την ίδρυση του τμήματος που αφορά στην αυτονομία  παροχής 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τηλεδιασκέψεων, συνελεύσεων, σεμιναρίων και 

εκλογών μελών ΔΕΠ. Η υποστήριξη των δράσεων γίνεται από 1 ΕΤΕΠ.  

11.Δημιουργία  ειδικού χώρου με πίνακες για την ανάρτηση ανακοινώσεων του 

φοιτητικού συλλόγου. 

12.Προμήθεια νέου φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της γραμματείας του 

τμήματος. 

13.Με χρηματοδότηση της περιφέρειας ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 

προμήθεια σταθερών υπολογιστών για όλα τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. 

14.Αναλυτική καταγραφή αναγκών σε υποδομές και εξοπλισμό και χαρτογράφηση  

7ετίας  των ψηφιακών και εργαστηριακών υποδομών του τμήματος για την περίοδο 

2021-2027. 

15.Toποθέτηση ιονιστών στα τέσσερα αμφιθέατρα του τμήματος για λόγους 

πρόληψης covid-19. 

16.Διαχωρισμός χώρων σε γραφεία μελών ΔΕΠ στον πρώτο όροφο του κτιρίου της 

νέας νομικής. 

 

Γ. Δράσεις εξωστρέφειας τμήματος 

 

1. Συμμετοχή σε διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας όπως η 84
η
 ΔΕΘ το 2019, όπου το 

ΤΟΕ συμμετείχε για πρώτη φορά με δικό του περίπτερο αναδεικνύοντας την 

ερευνητική και διδακτική του δράση (7-15 Σεπτεμβρίου 2019, περ. 13). 

2. Εντατικοποίηση διοργάνωσης δράσεων με επαγγελματικούς φορείς (για 

παράδειγμα με το οικονομικό επιμελητήριο της Ελλάδας με το οποίο υπάρχει από τον 

Οκτώβριο του 2019, συμφωνία συνεργασίας, με το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών με 

το οποίο έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας το 2021, με την deloitte με την οποία 

έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας το 2021 και με την ελληνική ένωση 

διαχειριστών επενδύσεων και περιουσίας). Επίσης, ανάπτυξη κοινών δράσεων με το 

εμπορικό επιμελητήριο της Ροδόπης. 

3. Εντατικοποιήθηκε η διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα με  

δραστηριότητες, όπως η διεξαγωγή δύο ημερίδων με το ίδρυμα Konrad Adenauer, η 

πρόσκληση καταξιωμένων επαγγελματιών του χώρου (για παράδειγμα ενημερωτική 



εκδήλωση της ένωσης αναλογιστών Ελλάδας τον Νοέμβριο του 2019), και η 

υλοποίηση εκδήλωσης με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. 

4. Συμμετοχή του τμήματος στην επιμόρφωση του ανθρωπίνου δυναμικού της 

Περιφέρειας που οργανώνεται σε ειδικές θεματικές περιοχές. Επιπρόσθετα, μέλη 

ΔΕΠ του τμήματος πραγματοποίησαν στοχευμένες εισηγήσεις στην θεματική περιοχή 

που δραστηριοποιούνται ερευνητικά, στην αίθουσα συνεδριάσεων της περιφέρειας 

ΑΜΘ. 

 

5.Ανανέωση και αύξηση κατά 50% των συνεργασιών Erasmus. Το τμήμα συμμετέχει 

ενεργά στην κινητικότητα φοιτητών/μελών ΔΕΠ στον Ευρωπαϊκό χώρο, έχοντας 

συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Κύπρου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της 

Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Σουηδίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της 

κυπριακής δημοκρατίας και της Πολωνίας. Η έλευση φοιτητών οικονομικής 

επιστήμης αλλοδαπών Πανεπιστημίων επικουρεί στην άρθρωση γεφυρών φιλίας και 

πολιτισμού της τοπικής κοινωνίας με τρίτες χώρες. 

6.Συνεργασία του τμήματος με τοπικούς φορείς πολιτισμού και με μέσα μαζικής 

ενημέρωσης της Περιφέρειας, σε συνεχή βάση όπως αποδεικνύεται από τις δεκάδες 

παρουσιάσεις βιβλίων, τις συνεντεύξεις για θέματα περιφερειακού και Εθνικού 

οικονομικού ενδιαφέροντος αλλά και τις συζητήσεις με προσκεκλημένους 

τεχνοκράτες εγνωσμένου κύρους. 

 

7. Έχει εγκριθεί από την σύγκλητο ύστερα από πρόταση του προέδρου του τμήματος, 

η απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στον καθηγητή και πρώην υπουργό Ν. 

Χριστοδουλάκη εντός του 2022 (αναβολή λόγω πανδημίας). 

 

8. Στενή συνεργασία με το ίδρυμα Fulbright, (το 2019 έγινε δυνατή η εξ ’ολοκλήρου 

χρηματοδότηση μέσω Fulbright της επίσκεψης και διδασκαλίας του καθηγητή Κ. 

Serfes). 

 

9. Συνδιοργάνωση με το ALBA και την Chipita τους σεμιναρίου, «Future leaders 

learning series: Developing a growth mindset» (2020), για τους προπτυχιακούς 

φοιτητές. 



 

10.Διεξαγωγή έρευνας με ερωτηματολόγιο, για τις σχέσεις με επαγγελματικούς 

φορείς και εταίρους, στα πλαίσια της διαδικασίας πιστοποίησης του τμήματος. 

 

11.Διδασκαλία καθηγητών σε μαθήματα του ΠΠΣ από τις ΗΠΑ, την Γερμανία, την 

Αρμενία, την Ρουμανία και την Βουλγαρία, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. 

 

Δ. Δράσεις ενίσχυσης έρευνας τμήματος 

 

1.Από την ίδρυση του τμήματος υπήρχε  πρόβλημα πρόσβασης  των μελών ΔΕΠ, 

Υποψήφιων διδακτόρων, Μεταπτυχιακών φοιτητών και προπτυχιακών φοιτητών σε 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων-χρονοσειρών που θεωρούνται αναπόσπαστα 

εργαλεία έρευνας και επιστημονικής ενημέρωσης στις οικονομικές επιστήμες και την 

οικονομική ανάλυση.  

Το 2019 επιτεύχθηκε, σε συνεργασία με την Κοσμητεία, η απόκτηση της βάσης 

δεδομένων Thomson που λύνει το πρόβλημα  πρόσβασης  των μελών ΔΕΠ, 

Υποψήφιων διδακτόρων, Μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητών σε ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδομένων-χρονοσειρών. 

2. Διενέργεια δύο ερευνητικών διημερίδων όπου συμμετείχαν διδακτορικοί 

ερευνητές, επισκέπτες ερευνητές και μεταδιδακτορικοί ερευνητές καθώς και μέλη 

ΔΕΠ του τμήματος (2018 και 2020). Στην τελευταία διημερίδα εκδόθηκαν πρακτικά 

με το σύνολο των εισηγήσεων από τις εκδόσεις Παπαζήση.  

3.Δημιουργία ομάδας καθορισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης στρατηγικής 

της ερευνητικής δράσης του τμήματος. 

4.Το Τμήμα ενεργοποίησε το θεσμό του επισκέπτη / μεταδιδάκτορα ερευνητή, όπως 

ισχύει σε άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι επισκέπτες ερευνητές γίνονται 

δεκτοί για ένα ορισμένο διάστημα και εκπονούν ερευνητικό έργο αξιοποιώντας τις 

υποδομές και το ερευνητικό δυναμικό του Τμήματος. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται 

η ερευνητική δραστηριότητα και προάγεται η ακαδημαϊκή συνεργασία.  

 5.Ξεκίνησε σε τακτική βάση και για πρώτη φορά στο τμήμα, τον Φεβρουάριο του 

2020, ο κύκλος συναντήσεων με τους διδακτορικούς φοιτητές υπό μορφή 



παρουσιάσεων της μεθοδολογίας και των ερευνητικών επιτευγμάτων της κάθε 

διατριβής.  

Ε. Δράσεις ενίσχυσης του ΠΠΣ και φοιτητικο-κεντρικής μάθησης 

1. Αναβάθμιση του Ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του τμήματος. Η ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού, (Σημειώσεις, Ασκήσεις, Διαφάνειες Διαλέξεων), 

μέσα από τον δικτυακό τόπο του Τμήματος (e-class) είναι σε διαρκή εξέλιξη και 

επικαιροποίηση. Λόγω της πανδημίας έγινε από τα μέλη ΔΕΠ πλήρης 

επικαιροποίηση της ιστοσελίδας κάθε μαθήματος που περιέχει: Περιεχόμενο 

μαθήματος, πληροφορίες για την οργάνωση, διεξαγωγή και τρόπο αξιολόγησης, 

υποχρεώσεις των φοιτητών και προαπαιτούμενες γνώσεις, βιβλιογραφία, διαφάνειες 

και φροντιστηριακές ασκήσεις. 

     Επίσης, λόγω της ιδιαιτερότητας των υγειονομικών συνθηκών μετά τον Μάρτιο 

του 2020, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η εξ αποστάσεως διδασκαλία και η άμεση 

προσαρμογή στα νέα δεδομένα για το σύνολο των μαθημάτων.  

 

2.Λειτουργία του ακαδημαϊκού Σύμβουλου Σπουδών (Σ.Σ.) που συμβουλεύει τους 

φοιτητές για τα κάτωθι:  

α) Περιεχόμενο μαθημάτων, μεθόδους αξιολόγησης μαθημάτων, τρόπους βελτίωσης 

επιδόσεων σε προόδους και τεστ.  

β) Περιεχόμενο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής της 

κατεύθυνσης,  τρόπους  ελαχιστοποίησης  της αποτυχίας στις εξετάσεις, και μεθόδους 

βελτίωσης δεξιοτήτων.  

γ)  Επιλογή θέματος εργασιών στα μαθήματα της κατεύθυνσης.  

δ) Μεταπτυχιακές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή).  

ε) Επαγγελματικές προοπτικές στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.   

στ) Θέματα που δημιουργούν κωλύματα στις σπουδές 

 

3.Παρά την έλλειψη χρηματοδότησης τον Μάιο του 2018, έγινε επανεκκίνηση του 

προγράμματος πρακτικής άσκησης που βοηθά στην απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας από τους φοιτητές. 



4.Διεξαγωγή έρευνας για τους απόφοιτους/τελειόφοιτους του τμήματος με  

ερωτηματολόγιο, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το 

περιεχόμενο των προπτυχιακών σπουδών. 

 

ΣΤ. Δράσεις ενίσχυσης των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του 

τμήματος 

 

1.Δημιουργία τριών νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο τμήμα από μέλη ΔΕΠ 

του τμήματος και επανίδρυση των ήδη λειτουργούντων. Πιο συγκεκριμένα, επέκταση 

λειτουργίας του ΠΜΣ  «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MBA: Master in Business 

Administration), του ΔΠΜΣ  «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και 

Αυτοδιοίκηση» και του ΔΔΠΜΣ «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» 

(MSc: Hydrocarbon Exploration and Exploitation). Επίσης, δημιουργία δύο 

αυτοδύναμων ΠΜΣ, (ΠΜΣ, Χρηματοοικονομική – λογιστική του ΤΟΕ, και ΠΜΣ, 

Χρηματοοικονομική τεχνολογία του ΤΟΕ) και ενός ΔΠΜΣ με τίτλο «Σύγχρονες 

Ευρωπαϊκές Σπουδές» του ΤΟΕ και της νομικής σχολής ΔΠΘ. Σκοπός του ΔΠΜΣ 

είναι, μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, η καλλιέργεια και η προαγωγή της 

επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες 

γνώσεις σε αυτά με στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων και την πληρέστερη 

προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στο δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα, στη διοίκηση, στη διπλωματία, στη διαμόρφωση πολιτικής και 

στην έρευνα. 

2.Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδιοργάνωσης των σπουδών διδακτορικού επιπέδου 

και υπάρχει ενεργοποίηση υποψηφίων διδακτόρων που είχαν παρουσιάσει, για 

διάφορους λόγους, καθυστερήσεις στην ερευνητική τους εργασία. 

 

Ζ. Δράσεις ενίσχυσης της πληροφόρησης για το τμήμα 

 

1.Το 2019 τέθηκε σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα του τμήματος παρέχοντας πιο 

φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη διαδικτύου και επικαιροποιημένη πληροφόρηση 

επί των σπουδών και δραστηριοτήτων του τμήματος στην αγγλική και στην ελληνική. 

Επίσης, για πρώτη φορά από την ίδρυση του τμήματος υπάρχει η δυνατότητα 



πλήρους ελέγχου και επικαιροποίησης της ιστοσελίδας από το προσωπικό του 

τμήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διεθνής επιτροπή αξιολόγησης του ΠΠΣ 

του τμήματος, έκανε ειδική θετική μνεία για το περιεχόμενο της νέας 

ιστοσελίδας. 

2.Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού και video στην ιστοσελίδα του τμήματος, για 

προβολή των δράσεων του τμήματος και γνωριμία με τους φοιτητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

3.Συμμετοχή του τμήματος σε πληροφόρηση μαθητών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για τις σπουδές στο ΔΠΘ. 

 

Η. Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης των μελών του διδακτικού 

προσωπικού-στελέχωσης του τμήματος 

1.Το ΤΟΕ εφαρμόζει τις διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ και τις 

πρακτικές για τη διασφάλιση της διαφάνειας και αξιοκρατίας, όπως αυτές 

καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τον οργανισμό και τον εσωτερικό 

κανονισμό του ΔΠΘ. Επιταχύνθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την 

πλήρωση των νέων θέσεων ΔΕΠ του τμήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι από την 

ανάληψη καθηκόντων της νέας προεδρίας (Δεκέμβριος 2017), ολοκληρώθηκαν 

επιτυχώς 28 εξελίξεις – μονιμοποιήσεις – εκλογές μελών ΔΕΠ. Παρά την 

αυξημένη επιμέλεια και γραφειοκρατία που απαιτεί το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 

επιτεύχθηκε μία μοναδική για το τμήμα επιτυχημένη διαδικασία ολοκλήρωσης τόσων 

εξελίξεων-προσλήψεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

 

2.Ένταξη ενός μέλους ΕΤΕΠ στο τμήμα, που ήταν πάγιο αίτημα από ιδρύσεως του 

τμήματος και που επιτρέπει την λειτουργία του κέντρου υπολογιστών σε σταθερή 

βάση. 

 

3. Εξίσου σημαντική είναι η συνέχιση της παροχής διδακτικού έργου τόσο στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας» όσο και 

στα πλαίσια των συμβασιούχων με το ΠΔ407/80, αν και εξαρτάται από τις διαθέσιμες 

πιστώσεις του Υπουργείου Παιδείας. 

4.Εισαγωγή του θεσμού mentoring στο τμήμα για τα νέα μέλη ΔΕΠ. 



5.Προγραμματισμός για την διαδικασία χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών σε μέλη 

ΔΕΠ, για την περίοδο 2022-2025. 

Θ. Δράσεις για την καλύτερη οργάνωση ακαδημαϊκών/εκπαιδευτικών 

διαδικασιών 

  

1. Κανονισμός διδακτορικών σπουδών του τμήματος, (υιοθετήθηκε για πρώτη φορά 

τον Δεκέμβριο 2018). 

2. Πρώτος Εσωτερικός κανονισμός του τμήματος, (υιοθετήθηκε το 2020). 

3.Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών, (ολοκληρώθηκε η προσαρμογή με βάση τις 

διατάξεις του νόμου 4485/2017, το 2019). 

4. Πέραν των καθιερωμένων επιτροπών, (Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων, 

OMEA, Επιτροπή Πρακτικής άσκησης, Επιτροπή προγράμματος προπτυχιακών 

σπουδών,) ορίστηκαν υπεύθυνοι για νέες αρμοδιότητες (όπως για παράδειγμα 

Επιτροπή Έρευνας, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Υπεύθυνος ΟΠΕΣΠ για το 

πληροφοριακό σύστημα ποιότητας της ΕΘΑΑΕ, Υπεύθυνος διαχείρισης και 

ενημέρωσης ιστοσελίδας, Υπεύθυνος διαχείρισης και ενημέρωσης αγγλικής 

ιστοσελίδας του τμήματος, υπεύθυνος εργαστηρίου υπολογιστών, Επιτροπή 

συνεργασίας με οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδας). 

5.Eντατικοποιήθηκε η διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα με σειρά από 

δραστηριότητες, όπως η διεξαγωγή δύο ημερίδων με το ίδρυμα Konrad Adenauer, η 

πρόσκληση καταξιωμένων επαγγελματιών του χώρου, (για παράδειγμα ενημερωτική 

εκδήλωση της ένωσης αναλογιστών Ελλάδας τον Νοέμβριο του 2019), και η 

υλοποίηση εκδήλωσης με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. 

6. Εφαρμογή διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων φοιτητών του ΠΠΣ. 

 

Ι. Λοιπές δράσεις 

 

1.Έκδοση τιμητικού τόμου για τον ομότιμο καθηγητή Γ. Χατζηκωνσταντίνου σε 

συνεργασία με καθηγητές και τμήματα διαφόρων ΑΕΙ της χώρας, υπό την επιμέλεια 

του καθηγητή του πανεπιστημίου Πειραιά, Σ. Ρουκανά. 

 



2.Τελετή ονοματοδοσίας αμφιθεάτρου Γ. Χατζηκωνσταντίνου, προς τιμήν του 

Ομότιμου καθηγητή του τμήματος. 

 

     Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέσης καρδίας, όλους όσους βοήθησαν στην επιτυχή 

ολοκλήρωση των προαναφερθέντων δράσεων, υπογραμμίζοντας για πολλοστή φορά 

ότι το τμήμα είναι το κοινό μας σπίτι και μπορεί να αναπτυχθεί μόνον με 

συλλογική προσπάθεια και αγαθές προθέσεις. Εύχομαι και στις επόμενες προεδρίες 

να μεγιστοποιήσουν τα θετικά αποτελέσματα κάθε ακαδημαϊκής στόχευσης και να 

δρουν πάντα με πυξίδα τον νόμο, την ακαδημαϊκότητα και το καλό των 

φοιτητών μας. Θα είμαστε όλοι δίπλα τους. 

      

 

Κομοτηνή 

Κωνσταντίνος  Ι. Χαζάκης 

Καθηγητής 

Τμήμα Οικονομικών επιστημών 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 


